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Maarten de Graaf 
startade Compañero 
1999 med målet att 

göra betong säkert och 
vackert.

Inledning

Compañero = Partner
I denna produktinformation finner du information om två 
olika sätt att applicera struktur på betong: 
 
• GIAN® strukturmattor vid behov av antihalk, och
• GIAN® Concrete Art vid behov av struktur på fasader.

Compañero® är ett litet, självständigt nederländskt 
företag som tillverkar diverse former av betong med 
struktur. 
Maarten de Graaf startade Compañero 1999 med målet 
att göra betong säkert och vackert. Samarbete och 
socialt ansvar kännetecknar företaget.

Namnet Compañero – det spanska ordet för partner – 
valdes för att Compañero® så snabbt och effektivt som 
möjligt tillmötesgår önskemålen från arkitekter och 
betongföretag, och tillsammans söker vi ständigt 
alternativa lösningar där eventuella nya och innovativa 
produkter upptäcks.

Betong med struktur

Compañero®

• Innovation
• Kundorientering
• Erfarenhet
• Kompetens
• Flexibilitet
• Internationalisering
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Del 1       

GIAN® strukturmattor – Antihalkstruktur

1.1 Utveckling av gångunderlag i betong och säkerhet 
 genom antihalk

1.2  GIAN® strukturmatta – en tunn matta som limmas i 
en betongform

 
1.3  Testmetoder för friktionsmotståndet på 

strukturgolv

Del 2       

GIAN® Concrete Art – Fasadstrukturer

2.1  GIAN® Concrete Art:  
Datorstyrd skärning i GIAN® strukturmattor

Innehåll
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Betong blir allt slätare
Betongelement blir allt slätare och innehåller mindre 
porer. Betongens släthet är en följd av förnyad 
sammansättning av grundämnena i betongblandningen. 
På så vis får den förnyade betongen en mer kompakt 
och massiv struktur än traditionell betong.

Vid produktionen av betong används också cement 
från smältugn. Denna typ av cement är inte bara 
HSR (High Sulfate Resistant) och vitare i färgen, 
den frigör dessutom mindre CO2. Dessutom är den 
billigare, starkare och tätare i strukturen än aloude 
portlandcement.

Utvecklingen har lett till att nuvarande betongelement så 
som gallerigolv, trappavsatser, balkonger etc. blivit så 
kompakta och släta att man med all rätt kan kalla dem 
spegelblanka.

Genom förnyad sammansättning av betongens 
grundämnen har betongen blivit slätare.

1.1 Utveckling av gångunderlag i betong och 
säkerhet genom antihalk
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Säkerhet
Genom att tillämpa en antihalkstruktur i prefab betong 
element minskar risken för halkolyckor i samband med 
regnvatten, rengöring och/eller släckningsvatten.

På såväl externa (utomhus) som invändiga betongytor 
(så som brandtrappor) “etc” är antihalkstrukturen på sin 
plats.

Dessutom är variationen på underlagsstrukturer så pass 
stor att framkomligheten inte begränsas för olika typer 
av sulor, rollatorer eller rullbårar och liknande.

Underhåll
Säkerhet behöver underhåll. Detta gäller även för 
betongytor med ett strukturunderlag. För att hålla det 
profilerade underlaget rent och bibehålla maximal 
antihalkfunktion räcker det i de flesta fallen att 
regelbundet sopa golvet grundligt.

Vid mer intensiv användning så som i 
parkeringshus eller allmänna byggnader behövs en 
grundligare rengöring då mer smuts samlas i den 
antihalkbehandlade ytan.

Säkerhet med antihalkstruktur:
betongavtryck av GIAN® 2S fyrkant 
med sandblästerstruktur.
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Prefab betongelement, så som balkonger, trappor, 
gallerigolv o.d. färdigställs i fabriker och/eller i 
arbetshallar. Först därefter transporteras de till 
byggplatsen.

Prefab betongelement tillverkas genom att man häller 
betong i formar av trä, stål eller plast. Genom att lägga 
en GIAN® strukturmatta av plast i botten på formen får 
man efter att betongen har torkat en antihalkstruktur på 
betongelementet.

GIAN® strukturmattan som blir kvar i betongformen går 
att använda vid nästa gjutning och har en mycket lång 
hållbarhetstid.

Vacker utformning
Varje byggnad har sin egen karaktär och behöver därför 
en individuell slutbearbetning. GIAN® betongavtryck 
tillför inte bara bättre säkerhet i och omkring byggnader, 
men även en vacker omgivning. Därför tillverkas GIAN® 
strukturmattor i en mångfald av vackra strukturer, så att 
arkitekter, projektutvecklare, eller framtida husägare har 
ett brett sortiment att välja på.

Fördelar med GIAN® strukturmatta:

• Antihalk
I vårt fuktiga klimat är risken för halkolyckor större. För 
att minimera halkolyckor vid regn, släckvatten eller 
rengöring finns det anledning att förse betongelement 
med en antihalkstruktur. Detta förebygger vattenplaning 
när man går eller kör.

Betongformarna
tillverkas alltid
spegelvända.

1.2 GIAN® strukturmatta – en tunn matta som 
limmas i en betongform

Fördelar med GIAN® 
strukturmatta
• Antihalk
• Utmärkta testrapporter 
 TNO & TÜV
• Stort urval
• Lång livslängd
• Generös bredd/
 obegränsad längd
• Ingen skillnad i tjocklek
• Ekonomisk
• Lever upp till 
 arbetsmiljölagen
• Miljövänligt lim utan 
 lösningsmedel
• Lätt att arbeta med
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Betongformen rengörs inför nästa gjutning.

Exempel på limmad GIAN® strukturmatta i en betongform.
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• Vacker struktur 
Sortimentet av GIAN® strukturmattor är stort och 
utbrett och ger betongen en vacker utformning. GIAN® 
strukturmattor är 2 till 3 meter breda (GIAN® 3 heavy 
duty 1,25 meter bred) och längden är obegränsad, på så 
vis kan betongelementen med antihalkstruktur levereras 
nästan utan synliga fogar. Genom avancerad maskinell 
förfining blir det ingen skillnad i tjocklek på GIAN® 
mattorna.

Sortimentet av GIAN® strukturmattor finns i följande 10 
standardstrukturer:

GIAN® 1 large : våffel (35 x 14 mm) 2 & 3 m
GIAN® 2 : sandblästrad 2 & 3 m 
GIAN® 2S : sandblästrade rektanglar (12 x 12 mm)
   2 & 3 m
GIAN® 3 rib : heavy duty struktur (35 mm) 1,25 m
GIAN® 4 : singel 2 m
GIAN® 6  : vävmönstrad (9 x 2,5 mm) 2 & 3 m
GIAN® 7 : sandblästrade cirklar (29 mm) 2 m
GIAN® 8 : sandblästrad + ränder (20 mm) 2 m
GIAN® 9 : sandblästrade oktogoner 2 m
GIAN® 10 : matt och slät, lämplig att använda
   inomhus 2 en 3 mEntusiasmen och 

fackkunskapen är 
stor inom prefab 
betongelement.

Vattenplaning
Vattenplaning vid gång är en speciell form av vattenplaning varvid 
en tunn hinna med vatten ansamlas under skosulan. Denna form 
av vattenplaning uppstår inte genom hastighet i längdriktningen 
(så som på bildäck) utan genom en s.k. buffereffekt, en 
hastighetseffekt lodrätt ovanpå vattenhinnan. Vatten behöver tid 
för att rinna undan mellan skosulan och golvet. Vid riktigt tunn 
hinna rinner vattnet mycket långsamt undan, varvid tiden för att 
återta kontakten med golvytan förlängs.

En (liten) fördjupning/struktur i gångytan gör att vattnet rinner 
undan snabbare, och tillsammans med en ruggig yta (till exempel 
sandblästerstruktur) skapar detta den perfekta lösningen för att 
förebygga den här sortens vattenplaning.
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Fördelar med GIAN® 
strukturmatta
• Antihalk
• Utmärkta testrapporter 
 TNO & TÜV
• Stort urval
• Lång livslängd
• Generös bredd/
 obegränsad längd
• Ingen skillnad i tjocklek
• Ekonomisk
• Lever upp till 
 arbetsmiljölagen
• Miljövänligt lim utan 
 lösningsmedel
• Lätt att arbeta med
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Betongavtryck av GIAN® strukturmattor

GIAN® 1 large: 
Våffel (35 x 14 mm)

GIAN® 7:
Sandblästrade cirklar (29 mm)

GIAN® 8: 
Sandblästrad + ränder (20 mm)

GIAN® 3 rib: 
Heavy duty struktur (35 mm)

GIAN® 2: 
Sandblästrad

GIAN® 2S:
Sandblästrade rekt. (12 x 12 mm)

GIAN® 9:
Sandblästrade oktogoner (12 x 12)

GIAN® 4: 
Singel

GIAN® 10:
Matt och slät



• Ekonomi
På grund av deras längd och obegränsade struktur blir 
det minimalt spill på GIAN strukturmattor. Nästan allt 
material från mattorna kan användas. GIAN® mattor är 
tillverkade i Nederländerna.

• Arbetsmiljö
GIAN® strukturmattor är tunna och väger därför lite. 
Därför är det till fördel för de anställda på Prefabs 
betongföretag att arbeta med GIAN® strukturmattor.

• Lösningsmedelsfritt lim
Compañero® har utvecklat ett speciellt, miljövänligt och 
lösningsfritt lim till GIAN® strukturmattor.

Såväl utom- som inomhus 
är en antihalkstruktur viktig.
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Betongelement utan fogar i underlaget. Tack vare längden och den generösa bredden på GIAN® 
strukturmattor blir det nästan inga fogar i betongytan.
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Graden av släthet eller strävhet hos en golvyta anges 
i så kallad friktionskoefficient med symbolen μ. Ett 
golvs friktionsmotstånd kan i praktiken bara mätas 
med hjälp av testapparatur, för det finns ingen teoretisk 
beräkningsmodell för att ange friktionsmotstånd på 
förhand.

De flesta sådana praktiska test utförs i ett laboratorium, 
men erfarenheten visar att försäkringsbolagen föredrar 
att använda mätinstrument på plats.

Förfrågningar hos det nederländska forskningsinstitutet 
TNO om det aktuella läget för tekniska framsteg 
och möjligheten att utföra friktionstest på plats, 
samt förfrågningar hos NEN (det nederländska 
standardiseringsorgan som motsvarar svenska 
SIS) om befintliga standarder för monteringsfärdigt 
betongmaterial som trappor, trappavsatser, balkonger 
och loftgångar, gav följande svar.

Nederländska och europeiska standarder
NEN har fortfarande inte fastställt några standarder i 
Nederländerna för friktionsmotstånd hos till exempel 
monteringsfärdigt betongmaterial. Däremot har de 
upprättat ett provresultatsprotokoll, Nederlands 
Technisch Advies (NTA 7909), i detta syfte. Under 
ledning av NEN utvecklar nu ett antal säkerhetsinstitut, 
offentliga myndigheter och tillverkare en nederländsk 
standard för friktionsmotstånd på hårda golv och 
underlag. 

Även på EU-nivå håller man på att utveckla en standard.
En ledamot av ovannämnda kommitté inom NEN 
ingår också i den europeiska standardkommittén 
för friktionsmotstånd på hårda golvunderlag. Den 
nederländska NEN-standarden ska så småningom 
överensstämma fullständigt med den europeiska 
standarden, som kommer att bli bindande. En europeisk 
standard för friktionsmotstånd på hårda golvunderlag 
förväntas vara klar inom några år.

1.3 Testmetoder för friktionsmotståndet på 
strukturgolv

Betongavtryck av GIAN® 
1 våffel testas våt med 

FSC 2000 print.
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Två av glidmotstånden (läder och gummi) 
som används (även plast) av FSC 2000 för att 
efterlikna sulan på en sko.

Skiss i genomskärning på FSC 2000 printern,där man kan se hur apparaten fungerar. 
Glidmotståndet trycks med en normal belastning (G) med 24 N mot underlaget. 
Motståndskraften (Fz) mäts med DMS-elementet.
Förhållandet mellan Fz och G är motståndskoefficienten.

FSC 2000 print är en behändig liten apparat som mäter glidmotståndet på plats.

Sula
Glidmotstånd

Microchip

 

DMS-Balk
Glidmotstånd

Dragkraft (Fz)

Vikt (G)
µ = Fz

G

Förhållandet mellan Fz och G 
är motståndskoefficienten.
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Testmetoder i Europa
För närvarande finns det två godkända mätmetoder 
för friktionsmotstånd i Europa: den dynamiska, med 
Floor Slide Control 2000 print (mätning med maskin på 
plats), och den statiska, med standarden DIN 51130 R 
(lutningstest med testpersoner i laboratorium).

I denna dokumentation utgår vi från friktionsmotståndet 
vid bruk av skor med gummi-, plast- eller lädersula på 
vått respektive torrt underlag.

Floor Slide Control 2000 print (mätning med 
maskin)
Detta dynamiska test, där friktionskoefficienten (μ) är 
mellan 0 och 1, utförs med en FSC 2000. Vid mätningen 
dras maskinen över golvytan för att mäta motståndet.

Med FSC 2000 fastställs den dynamiska 
friktionskoefficienten hos en golvyta genom att den 
belastas med 24 N (newton) normalkraft vid en hastighet 
på 0,20 m/s. Testet görs på både torrt och vått underlag 
med tre olika så kallade löpare (imitationer av skosulor) i 
gummi, läder respektive plast.

Ett friktionsmotstånd på runt 0 innebär ett mycket lågt 
resultat (= mycket hal golvyta),
och ett motstånd på runt 1 innebär ett mycket högt 
resultat (= mycket sträv golvyta).

DIN 51130 R (lutningstest med testpersoner)
Lutningstestet enligt standarden DIN 51130 R är en 
metod som används för att med hjälp av testpersoner 
och en lutande golvyta fastställa golvytans strävhet 
eller glidmotstånd. Det är en statisk testmetod som 
utvecklades under 1970-talet och som fortfarande 
används flitigt.

TNO`s FSC 2000 testas 
på ett vått betongelement 

med GIAN® 2S struktur.
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DIN 51130 R-standarden (halktest med testperson) är en statisk 
testmetod som utvecklades under sjuttiotalet och som används 
regelbundet än idag.

Under testet som enbart utförs i laboratorium, blir lutningen kraftigare 
och kraftigare. Ju mer det lutar innan testpersonen börjar glida, ju högre 
R-värde får man fram.

För mer information: myynti@okaria.fi / www.okaria.fi



Vid denna subjektiva testmetod står en testperson, 
som sitter fast i en sele i taket, på ett lutande underlag 
täckt av testmaterial. Lutningen ökar lite hela tiden, och 
när testpersonen börjar glida eller tycker att underlaget 
känns instabilt fastställer man R-standarden.

Värdet kan fastställas till mellan R 9 och R 13 och 
hänvisar till högsta lutningsgrad innan testpersonen 
börjar glida. Med andra ord: ju större lutning innan 
testpersonen börjar glida desto högre R-värde och 
desto ”strävare” (mindre hal) är golvytan.

Jämförelse av de två metoderna
Det är svårt att precisera hur den dynamiska och den 
statiska mätmetoden förhåller sig till varandra.

För att få en bättre översikt över den precisa innebörden 
hos de två friktionsmotstånden har det schweiziska 
rådet för olycksförebyggande, BFU (Beratungsstelle für 
Unfallverhütung), sammanställt denna jämförelsetabell.

I en beskrivning av de båda testmetoderna skriver BFU 
följande:

”Dessa testmetoder är svåra att jämföra med varandra 
eftersom den ena metoden är ett statiskt friktionstest 
med en testperson, medan den andra testar den 
dynamiska friktionen (mätning med FSC 2000 print) för 
att få fram en R-standard/friktionskoefficient. I de flesta 
europeiska länder är båda testmetoderna accepterade.”

Statiskt friktionsmotstånd.

Dynamiskt 
friktionsmotstånd.
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Compañero®

Eftersom det statiska lutningstestet (för R-standard) 
är subjektivt utformat och vi inte kan testa på plats, 
har Compañero® valt att använda den dynamiska 
mätningen med maskinen Floor Slide Control 2000 
print.

I samarbete med TNO och TÜV Rheinland har 
Compañero® utfört friktionstest med denna metod på 
monteringsfärdiga betongmaterial. På Compañero®:s 
webbplats kan du se resultaten från dessa test.

Alla våra monteringsfärdiga betongmaterial med GIAN®-
betongmönster uppfyller garanterat ovannämnda NTA 
7909 från NEN.

På Compañero® 

webbplats hittar man 
alla testresultat med 

FSC 2000 print.

För mer information: myynti@okaria.fi / www.okaria.fi
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Betongmönster ”Fågel på kvist”

Tillverkat genom datorstyrd skärning i en GIAN® 100 (slät) strukturmatta, i kombination med GIAN® 2 
sandblästerstruktur.



GIAN® Concrete Art är en ny teknik för att skapa symboler, bokstäver, 
fantasiföremål och till och med bilder i betong. Denna nya teknik, 
kombinerad med kvalitén på GIAN® strukturmattor (lätt att arbeta med 
och återanvändbar) uppfyller de flesta önskemål hos klienter, arkitekter, 
betongföretag och formgivare.
 
Relief i betong
Compañero® har sökt länge efter en ekonomisk metod för att kunna 
göra betongelement vackrare. Detta har man lyckats uppnå med 
hjälp av datorstyrd skärning. Denna teknik bjuder på mycket stora 
formgivningsmöjligheter. Genom att skära ut hela motivet i en GIAN® 
100 strukturmatta som sedan limmas fast på betongformens botten, 
uppstår en fördjupning/struktur i det färdiga betongelementet.
 
Standardutförande
GIAN® 100 är en slät strukturmatta, ca 3 mm tjock med en speciell 
yta som gör betongelementen i stort sett fria från porer. Mattan är 2 
meter bred och längden obegränsad. För att tillföra en extra accent i 
betongen kan man använda GIAN® mattorna 1-7. Det finns många olika 
kombinationer att välja mellan.
 
Färger
Utöver mönster kan man välja att färga härdade betongelement. Med 
schabloner (som också är datorstyrt skurna) går det att välja mellan 
många olika färgkombinationer.
 
Beställningsformat
Vi ser gärna att motivet levereras i AI- eller DXF-format, för att kunna 
programmera skärmaskinen direkt utan att omarbeta formatet så att 
det passar skärmaskinens styrprogram. På så vis tillkommer inga extra 
kostnader.
 
Mer information
På vår webbplats håller vi dig informerad om det senaste.

2.1  GIAN® Concrete Art: Datorstyrd skärning i 
GIAN® strukturmattor

GIAN® Concrete 
Art teknik ger stor 

formgivningsfrihet.
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Tinker 
Project Haarzuilens



Tinker 
Project Haarzuilens







Betongmönster ”Klubblogga”

Tillverkat genom datorstyrd skärning i en GIAN® 100 (slät) strukturmatta, i kombination med GIAN® 2S fyrkant med 
sandblästerstruktur (12 x 12 mm).

För mer information: myynti@okaria.fi / www.okaria.fi
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Betongmönster ”Fågel på kvist” i putsad betong 

Tillverkat genom datorstyrd skärning i GIAN® retarderpapper.

För mer information: myynti@okaria.fi / www.okaria.fi
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Betongprov: Vid prefab betonfabrikerna är GIAN® strukturmattor kända. De hjälper dig gärna med betongprov.
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